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A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsának kiadványa

2016. július 1-jén a Visegrádi Szabadalmi In-
tézet (VSZI) - mint nemzetközi kutatási és 
elővizsgálati szerv - megkezdte működését. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalá-
ban tartott megnyitó alkalmából köszöntőt 
mondott Roman Kowalski, a “visegrádi né-
gyek” soros elnökségét betöltő Lengyelország 
nagykövete. Megnyitó beszédében kiemelte: 
az intézet létrehozása egyértelmű bizonyítéka 
annak, hogy a visegrádi országok – Lengyelor-
szág, Magyarország, Szlovákia és Csehország 
– valóban képesek a sikeres együttműködésre. 
Az ünnepélyes megnyitón elhangzott a VSZI 
igazgatótanácsa soros elnöke, Josef Kratochvíl, 
a Cseh Köztársaság Iparjogvédelmi Hivatala 
elnökének köszöntője is. Bendzsel Miklós, az 
Európai Szabadalmi Szervezet igazgatótaná-
csának alelnöke, az SZTNH korábbi elnö-
ke rámutatott, hogy az új intézet létrehozása 
mérföldkő a szabadalmi oltalom történeté-
ben. A VSZI az eddigieknél előnyösebb fel-
tételeket teremt a régió feltalálói és vállalko-
zásai számára a világ 148 országára kiterjedő 
szabadalmi együttműködési megállapodás 
rendszerének igénybevételére. Gárdonyi 
Márk, a VSZI öt évre kinevezett igazgatója 
elmondta, hogy  az intézet a közép-európai 
régió feltalálói számára költséghatékony lehe-
tőséget nyújt az oltalmi rendszer eléréséhez, 
a kutatási és elővizsgálati eredmények gyors 
kihasználásához.

Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszerve-
zetében és az Európai Szabadalmi Szervezetben 
lefolytatott eljárásokat és nemzeti törvényho-
zási aktusokat követően a tényleges működését 
ezen a napon megkezdő virtuális intézet a négy 
visegrádi ország szabadalmi hatóságainak meg-

A VSZI ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁSA

lévő kapacitásaira épít. Az új szervezet az eddi-
gieknél előnyösebb feltételeket teremt a régió 
feltalálói és vállalkozásai számára a világ 148 or-
szágára kiterjedő szabadalmi együttműködési 
megállapodás rendszerének igénybevételére.

Mindez lehetőséget biztosít arra is, hogy 
a résztvevő országok szabadalmi bejelentői 
(nem különben a külhoni magyarság feltalá-
lói) anyanyelvükön indíthassák meg a nemzet-
közi szabadalmi bejelentést, illetve az eljárás 
során felvetődő kérdésekre is anyanyelvükön 
kaphassanak választ. Az oltalomképességre 
vonatkozó “visegrádi” kutatási és vizsgálati je-
lentések - az igénybe vehető díjkedvezmények 
révén - költséghatékonyabbak lesznek a nem-
zetközi jogszerzés területén.

A munkáját most megkezdő intézet részese 
lesz annak a jelenleg 19 szabadalmi szervezet 
részvételével megvalósult, világszintű kezde-
ményezésnek is, amely lehetővé teszi a közép-
európai régió feltalálói számára, hogy globális 
keretek között, gyorsan és hatékonyan szerez-
hessenek szabadalmi oltalmat megoldásaikra az 
együttműködésben részes országokban.

Mindez jól kiegészíti azt a bevezetni ter-
vezett egységes hatályú európai szabadalmi 
rendszert, ami az egész világ, így a hazai vállal-
kozások számára is segítséget nyújt az európai 
oltalom egyszerűbb és olcsóbb megszerzéséhez 
az Európai Unió belső piacán.

Az intézet igazgatótanácsának elnöki tisztét 
az együttműködés szabadalmi hatóságainak ve-
zetői rotációs rendszerben töltik be, így 2017-
ben Lubos Knoth Szlovákia, 2018-ban Alicja 
Adamczak Lengyelország képviseletében, akik 
szintén méltatták köszöntőjükben az intézet 
létrejöttének jelentőségét.
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A WIPo VÉDjEGY, DESIGN ÉS FÖLDrAjZI ÁrUjELZŐ ÁLLANDÓ BIZoTTSÁGÁNAk 35. ÜLÉSE

2016. április 24-27. között Genfben tartotta 
35. ülését a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) Védjegy, Design és Földrajzi Árujel-
ző Állandó Bizottsága (Standing Committee 
on the Law of Trademarks, Industrial Designs 
and Geographical Indications, SCT).

Az ülés elsődleges célja az volt, hogy a 
formatervezésiminta-oltalmi eljárások ala-

kiságait harmonizáló új egyezmény (Design 
Law Treaty) tervezetét a tagállamok végle-
gesítsék, és a tárgyalásokat lezárják. Erre a 
szakmai nézetkülönbségek miatt nem került 
sor, így az SCT ülését követően nem lehetett 
megtartani a diplomáciai értekezlet alapvető 
eljárási kereteit meghatározó Előkészítő Bi-
zottság ülését sem.

A további napirendi pontok között szere-
pelt még a földrajzi árujelzők kérdése is, ami-
nek kapcsán továbbra is konstruktív hozzáállás 
jellemzi a két, tartalmilag egymástól távol álló 
javaslat köré összpontosuló országokat.

Magyar vonatkozású siker, hogy dr. Gonda 
Imrét újabb két évre az SCT elnökhelyettesévé 
választották.

125 ÉVES A MADrIDI rENDSZEr

A WIPo CSATLAkoZÁSA A DESIGNVIEW-HoZ, ALBÁNIA ÉS GEorGIA  
CSATLAkoZÁSA A TMVIEW-HoZ ÉS A DESIGNVIEW-HoZ

EUrÓPAI kkV-k ÉS A SZELLEMI TULAjDoN VÉDELME

2016. április 14-én a Madridi Rendszer mér-
földkőhöz ért: 125 év telt el, mióta az első 
irányadó megállapodás (a Madridi Megál-
lapodás) elfogadásra került 1891-ben Mad-
ridban. A Madridi Rendszer kényelmes és 
költséghatékony márkaoltalmat biztosít vi-
lágszerte.

A Madridi Unió 9 alapító taggal kezdte 
meg működését. 125. évfordulóján a rendszer 
97 taggal rendelkezik, melyek 113 országot 

2016. június 20-ával a Szellemi Tulajdon 
Világszervezetének Nemzetközi Irodája 
hozzáférhetővé tette adatait a Designview 
kereső eszköz számára. 2016. július 4-ével az 
Albán Szabadalmi és Védjegy Főigazgatóság 
(GDPT), 2016. július 7-vel a Grúz Szellemi 
Tulajdon Nemzeti Központja (NIPCG) is 
hozzáférhetővé tette adatait a TMview és a 
Designview kereső eszközök számára.

A TMview legutóbbi bővítésével 56-ra, 
a Designview bővítésével 50-re emelkedett 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO) 2016. június 14-én hozta nyilvános-
ságra legújabb elemzését Intellectual Property 
(IP) SME Scoreboard 2016 címmel. 

Az európai kis- és középvállalkozások szelle-
mitulajdon-védelmi tudatosságát és szokásait 
felmérő riport 9 ezer regionális kkv megkér-
dezésével készült. A szellemitulajdon-védel-
mi eszközzel bíró cégek 60%-a nyilatkozott 
pozitívan annak hatásairól, hogy oltalomban 
részesítették valamely szellemi terméküket. Ez 
a lépés hozzájárult a hírnevük javításához, a be-
vételeik növeléséhez, a nagyobb piaci bizalom 
kiépítéséhez és a hosszú távú üzleti kilátások 
javulásához.

A gazdasági szereplők lajstromozást igénylő 
és azt nélkülöző eszközöket is alkalmazhatnak 

fednek le. Fontos mérföldkő volt ebben a fej-
lődésben a Madridi Jegyzőkönyv elfogadása, 
melyet 1989. június 27-én kötöttek meg, és 
1996. április 1-jén kezdte meg működését. 
2015. október 31-én a Madridi Rendszer 
egy-egyezményes rendszerré alakult, amikor 
a Madridi Jegyzőkönyv hatályba lépett Al-
gériában, az utolsó olyan Madridi Rendszer 
tagállamban, amely kizárólag a Megállapodást 
írta alá.

a védjegy- és formatervezési minta adatai-
kat megosztó hivatalok száma. A több mint 
12 000 albán és 28 000 grúz védjeggyel együtt 
a TMview közel 40 millió védjegyhez biztosít 
hozzáférést. A közel 200 albán és 1800 grúz 
formatervezési mintával együtt a Designview 
oldalán immár több mint 9,6 millió minta 
érhető el.

A 2010. április 13-án elindított TMview a 
felhasználók körében népszerűnek bizonyul. 
Indulása óta a kutatási felületen az ügyfelek 

szellemi termékeik védelmére. A megkérdezet-
tek körében a domén nevek regisztrációja és 
az üzleti titkok bizonyultak a legnépszerűbb 
ilyen eszközöknek, megelőzve a védjegyet. A 
riport szerint számos európai kkv nem rendel-
kezik kellő ismerettel ahhoz, hogy hatékonyan 
tudjon dönteni a megfelelő szellemitulajdon-
védelmi portfólió kialakításáról.

A válaszadók elsősorban a másolás elleni vé-
delem miatt oltalmazzák szellemi tulajdonu-
kat. Ez azért is fontos motiváció a kisebb cégek 
számára, mert a kkv-k harmada korábban már 
tapasztalta a szellemi termékükkel való vissza-
élést. Ez a jelenség ugyan minden cégméretet 
érint, ám a megkérdezett középvállalkozások 
számára ez jelenti a legnagyobb problémát.

A jogorvoslati eljárást tekintve a kkv-k 

A Jegyzőkönyv elfogadásának másik fontos 
hozadéka, hogy Rendszer eredeti francia nyel-
ve mellett a Madridi Rendszer az angol (1996 
óta) és a spanyol (2004 óta) munkanyelvvel 
is kiegészült, ezáltal csökkentve a fordítási 
költségeket és késedelmet a felhasználók szá-
mára.

További információ elérhető a WIPO hon-
lapján: http://www.wipo.int/madrid/en/
news/2016/news_0008.html.

több mint 21,9 millió kutatást végeztek a világ 
151 országából. A különösen nagyszámú kuta-
tás az eszköz népszerűségét igazolja a spanyol, 
a német és az olasz felhasználók körében. A 
2012. november 19-én elindított Designview 
adatbázisban eddig több mint 1,8 millió ku-
tatás történt a világ 143 országából, amelyet 
leggyakrabban a német, spanyol és az angol 
felhasználók látogattak.

További információ az alábbi oldalon érhető 
el: www.tmdn.org.

előnyben részesítik a peren kívüli megegyezé-
seket, mert a bírósági procedúrát túlságosan 
időigényesnek és költségesnek ítélik meg. Talán 
ennek is betudható, hogy az elmúlt években a 
cégek 12%-a semmilyen úton nem lépett fel az 
ellenük elkövetett jogbitorlással szemben.

A szellemitulajdon-védelmi eszközöket nem 
alkalmazó európai kkv-k 35%-a szerint nem 
származik előnyük az oltalomból. Ezen felül 
ezeket a cégeket más okok is negatívan befo-
lyásolják: az oltalmazási eljárás ismeretének 
hiánya, az oltalmazás bonyolultsága és jelen-
tős költsége, illetve a pereskedés lehetőségétől 
való tartás.

A megkérdezett 208 magyarországi innova-
tív kkv az egyes védelmi formák közül a véd-
jegyet tartja a legfontosabbnak (38%), amit a 
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A BjIPo FŐIGAZGATÓjÁNAk LÁToGATÁSA AZ SZTNH-BAN

2016. április 22-én az SZTNH-ba látogatott 
a Pekingi Szellemi Tulajdoni Hivatal (Beijing 
Intellectual Property Office, BJIPO) főigaz-
gatója, Wang Hong úr és delegációja. 

A találkozón a kínai fél a szellemitulajdon-
védelmi ismeretek magyarországi népszerű-
sítését, oktatását, illetve az innováció támo-
gatásának tapasztalatait kívánta megismerni. 
Emellett az SZTNH munkatársai bepillantást 
kaphattak a BJIPO működésébe.

kÖZEL 90 EZEr EUrÓPAI UNIÓS VÉDjEGYBEjELENTÉST TETTEk  
AZ EU-TAGorSZÁGok 2015-BEN

Az Eurostat 2016. április 25-én közzétett saj-
tóközleménye szerint az Európai Unió Szel-
lemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) ‒ korábbi 
nevén a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
(OHIM) ‒ 2015-ben 89 420 védjegybejelen-
tést fogadott ez Európai Uniós tagállamai-
ból. 

Ez körülbelül négyszerese az 1990-es évek 
közepén tapasztalt értékeknek. A régióból szár-
mazó európai uniós ‒ korábbi nevén közösségi 
‒ védjegybejelentések száma az utóbbi években 
folyamatosan emelkedett, aminek a lendületét 

átmenetileg csak a 2008-ban kirobbant válság 
tudta megtörni.

Az EU-tagállami bejelentések az összes 
(130 385) kérelem közel 70%-át tették ki. A 
régión kívüli területekről származó védjegy-
bejelentések legtöbbje (16 881) az Amerikai 
Egyesült Államokból érkezett, megelőzve Kí-
nát (4153), Svájcot (3997), Japánt (2593) és 
Dél-Koreát (2038).

Az EU-tagállamok közül a legtöbb (20 447) 
európai uniós védjegybejelentés Németország-
ból származott, így majdnem minden negyedik 

új igény német eredetű volt (23%). Ezt követ-
te az Egyesült Királyság (14%), Olaszország 
(11%), Spanyolország (11%), Franciaország 
(9%), Hollandia (5%) és Lengyelország (4%).

Az egymillió főre vetített európai uniós 
védjegybejelentések számában Luxemburg 
végzett az élen (2 190), Málta (960), Ciprus 
(652), Ausztria (345) és Dánia (309) előtt. 
Ebben a mutatóban a lista végén Horvátor-
szág (32), Románia (33), Magyarország (57), 
Szlovákia (67) és Görögország (72) állt, jelen-
tősen elmaradva az EU-tagállamok átlagától 
(176).

A NUTS 3 régiókat összehasonlítva Párizs 
a legaktívabb védjegybejelentő terület (2083 új 
kérelemmel), majd Barcelona (2022), Madrid 
(1843), Milánó (1484), Berlin (1275) és Lu-
xemburg (1253) következett.

Az adatok szerint 2015-ben Magyarország-
ról 564 európai uniós védjegybejelentés érke-
zett az EUIPO-hoz, ami az összes regionális 
bejelentés 1%-át tette ki.

A teljes riport letölthető angol nyel-
ven az Eurostat honlapjáról az alábbi 
linken: http://ec.europa.eu/eurostat/
d o c u m e n t s / 2 9 9 5 5 2 1 / 7 2 3 7 2 4 4 / 9 -
25042016-AP-EN.pdf/7e673318-4893-
46f7-9ee6-f293196c8dc6.

formatervezésiminta-oltalom (19%) és a szaba-
dalom (10%) követ. Az alternatív eszközöket 
tekintve a domén nevek (38%) és a titoktartás 
(33%) a legjelentősebbek. Hazánkban is igaz, 
hogy az oltalmazó cégek több szellemitulaj-
don-védelmi ismerettel rendelkeznek, mint a 
nem regisztráló társaik: az előzőek 27%-a, míg 
az utóbbiak 12%-a bír magas szintű tudással 
ezen a téren. A védelmi formák fontossága nem 
minden esetben áll arányban az alkalmazási 
mutatókkal: a magyar kkv-k 53%-a alternatív 
megoldásokat részesít előnyben, 49%-a nem-
zeti védjeggyel, 37%-a szabadalommal, 35%-a 
pedig európai uniós védjeggyel rendelkezik. 

A magyar cégek 75%-a a másolás megelőzése, 
57%-a cég vagy termék értékének vagy hírne-
vének növelése, 42%-a pedig a nagyobb jogi 
biztonság végett oltalmaztat. Az ügyfelek a 
legtöbb releváns információt külső tanács-
adóktól (49%), az internetről (44%), illetve 
a nemzeti hivataltól (20%) szerzi be. Az olta-
lomszerzési eljárás kellemetlenségeit vizsgáló 
kérdés esetében a magyar megkérdezettek 
45%-a vallotta azt, hogy nem volt nehézsége 
a folyamat során, 28%-a az időigényességet, 
22%-a pedig a költségességet jelölte meg vá-
laszként. A magyar kkv-k az oltalmaztatásról 
elsősorban az alábbiak miatt mondanak le: 

a kérdőívben meg nem nevezett egyéb okok 
(40%), az oltalomból nem származik előny 
(23%), a szellemi termék nem elég innovatív 
ahhoz, hogy oltalomban részesülhessen (13%). 
A hazai gazdasági szereplők 24%-a tapasztalt 
jogbitorlást, 48%-a ellen nem követtek el ilyen 
visszaélést, 28%-a pedig nem tudja, hogy érin-
tett lehetett-e ilyen ügyben.

A teljes riport angol nyelven letölthe-
tő az EUIPO honlapjáról: https://euipo.
europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document_library/observatory/
documents/sme_scoreboard_study_2016/
sme_scoreboard_study_2016_en.pdf.

Az EU-tagállamok által benyújtott európai uniós védjegybejelentések száma  
(1996–2015)

Forrás: Eurostat
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A SZELLEMI TULAjDoN VILÁGNAPjA – 2016

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon 
Világszervezete 2000. évi közgyűlésén dön-
tött arról, hogy április 26-át a világ társadal-
mi fejlődéséhez és haladásához meghatározó 
módon hozzájáruló műszaki alkotók és mű-
vészek munkásságának és eredményei védel-
mének szentelt világnappá nyilvánítja.

A világnap budapesti ünnepségén, a Magyar 
Nemzeti Múzeum dísztermében, 2016. április 
26-án került sor a 2016. évi Millenniumi Díjak 
átadására. A díjat a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala, akkori nevén a Magyar Szabadalmi 
Hivatal elnöke alapította a magyar millennium 
évében a szellemi tulajdon védelmében fontos 
szerepet játszó intézmények elismerésére.   A vi-
lágnap alkalmából köszöntőt mondott Bendzsel 
Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
elnöke, E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Mú-

zeum főigazgatója és Török Ferenc, a Magyar 
Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnöke.
A Millenniumi Díj kitüntetettjei 2016-ban:

a magyar kortárs építészet, urbanisztika  •
és tudatos civil társadalom ügyének meg-
határozó képviselője, a Kortárs Építészeti 
Központ;
a fotóművészeti örökségünk feltárásában,  •
gondozásában csakúgy, mint a kortárs 
alkotók bemutatásában, a művészeti ág 
népszerűsítésében kiemelkedő szerepet 
játszó Mag yar Fotográfusok Háza –  
Mai Manó Ház;
a kiemelkedő innovatív tevékenységét pél- •
daadóan körültekintő szellemitulajdon-
védelmi tudatossággal gondozó Norma 
Instruments Zrt.;
a közös jogkezelő szervezetek által képviselt  •

A 2016. évi Milleniumi Díjasok
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jogosultak érdekeinek védelmében példa-
adó hatékonysággal tevékenykedő ProArt 
– Szövetség a Szerzői Jogokért;
a szellemitulajdon-védelem, az innováció, a  •
tudomány és a technika törekvéseinek és vív-
mányainak televíziós népszerűsítésében több 
évtizedet átfogóan eredményes SolartFilm.

MEGjELENT AZ SZTNH FENNÁLLÁSÁNAk 120 ÉVÉrŐL kÉSZÜLT kÖTET 

A Szellemi Tulajdon Világnapjának 2016. áp-
rilis 26-ai ünnepségére meghívott vendégek-
nek mutatta be Bendzsel Miklós, az SZTNH 
elnöke a hivatal eddigi történetét feldolgozó 
kötetet. 

A könyv hat fejezete Magyarország pol-
gárosodását, a hivatal jogi státuszának ki-
alakulását és fejlődését, az elmúlt évtizedek 
legfontosabb történéseit, az iparjogvédelem 
számokban tükröződő eredményeit, a szelle-

mitulajdon-védelmi tevékenységet segítő tes-
tületeket, valamint a 120 év alatt az intézmény 
élén munkálkodó elnökök rövid pályarajzát 
mutatja be.

Egy hivatás 120 éve: a Magyar Királyi Szaba-
dalmi Hivataltól a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivataláig.
Szerkesztette Tószegi Zsuzsanna.
Budapest: Typotex Kiadó, 2016. 276 o.

Dr. BENDZSEL MIkLÓS kAPTA IDÉN A Dr. orBÁN ISTVÁN-DÍjAT

A Magyarországi Gyógyszergyártók Orszá-
gos Szövetsége a hazai gyógyszeripar fejlő-
dése érdekében tett kimagasló tevékeny-
ségek elismerésére 2009-ben emlékérmet 
alapított. Az emlékérem dr. Orbán István, 

a MAGYOSZ alapító elnökének nevét vi-
seli.

Az érem odaítélésénél olyan tudományos, 
gazdasági vagy társadalmi, illetve közszolgálati 
tevékenység, munkásság, életmű vehető figye-

lembe, amely jelentős mértékben, közvetett 
vagy közvetlen módon hozzájárult, hozzájá-
rul a magyar gyógyszeripar mind hazai, mind 
nemzetközi szintéren való elismertségéhez, jó 
hírnevének fenntartásához, megerősítéséhez. 

kIHIrDETTÉk A kÖZÖS joGkEZELÉSrŐL SZÓLÓ TÖrVÉNYT

A szerzői jogok és a szerzői joghoz kapcso-
lódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi 
XCIII. törvény (Kjkt.) a Magyar Közlöny 
2016. június 27-i számában jelent meg. Az 
új törvény a jogosultak, a (közös) jogkezelők, 
a felhasználók és a felügyelet számára is új le-
hetőségekkel és kihívásokkal jár.

A változás következtében a szerzői jogról 
szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szabá-
lyozza továbbra is a szerzői jogi anyagi jogot 
(pl.: művek, jogok, szabad felhasználási esetek), 
a Kjkt. pedig az Szjt. 85-92/P. szakaszai helyébe 
lép. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy mostan-
tól egyrészt minden közös jogkezeléssel kapcso-
latos szabály a külön törvényben található meg, 
másrészt az Szjt. hat oldallal rövidebb lesz.

A változással jár az is, hogy bővülhet a jog-
kezelő szervezetek száma. A jelenleg kilenc 
közös jogkezelő szervezet működése nem vál-
tozik, ők jelenlegi tevékenységüket továbbra 
is kiterjesztett hatállyal, és a világ valamennyi 
jogosultját reprezentálva végezhetik (kivéve 
a kilépett jogosultakat). A jövőben azonban 
közös jogkezelést a belföldiek mellett külföldi 
szervezet is végezhet.

Újdonságként jelenhetnek meg a független 
jogkezelő szervezetek. A hagyományos közös 
jogkezelők mellett bizonyos tevékenységet füg-
getlen jogkezelők is végezhetnek. Amint az a 
nevükből is adódik, a független jogkezelők nem 
„közös” jogkezelők, és a jogosultjaiktól „füg-
getlenek”, tehát a főbb döntéseket nem a jogo-

sultak, hanem az üzleti alapon eljáró szervezet 
tulajdonosai hozzák. Független jogkezelőre 
lehet példa egy színházi ügynökség, aki eddig 
„nagyjogos” (nem közös jogkezelésbe tartozó) 
színpadi művek jogait képviselte.

A jogkezelési tevékenység továbbra is egy-
fajta bejelentéshez kötötten végezhető, így 
július 28-tól a független jogkezelők működése 
is bejelentéshez kötött lesz. Ez magába foglalja 
több adat, illetve dokumentum közzétételét a 
saját, illetve az SZTNH holnapján. Fontos, 
hogy ez a szabály nem csak az újonnan létrejövő 
szervezetekre vonatkozik, hanem pl. egy évek 
óta működő színházi ügynökségnek is be kell 
jelentenie a tevékenységét és közzé kell tennie 
a díjszabását.
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MEGjELENT AZ IPArjoGVÉDELEM-INTENZÍV SZAkÁGAZATok MAGYArorSZÁGoN

Az SZTNH első alkalommal végezte el az 
iparjogvédelem-intenzív szakágazatok gaz-
dasági súlyának magyarországi felmérését.

A szellemi tulajdon védelmének alapvető 
célja az emberi kreativitás ösztönzése az alkotó 
tevékenység erkölcsi és anyagi elismerése által. 

Két fő területe az iparjogvédelem és a szerzői 
jog. A szellemitulajdon-védelmi eszközöket 
aktívan alkalmazó vállalkozások és tevékenysé-
gek feltérképezése és gazdasági teljesítményeik 
számszerűsítése értékes információkkal szolgál-
hat a gazdasági szereplőknek és a politikai dön-
téshozóknak egyaránt. A szerzői jogi ágazatok 
gazdasági súlyának nemzetközi módszertant 
alapul vevő összesítése Magyarországon már 
több mint egy évtizedes hagyománnyal rendel-
kezik (A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya 
Magyarországon 1-5.), az iparjogvédelem-in-
tenzív ágazatok hasonló vizsgálatára azonban 
eddig még nem került sor. Az SZTNH Szelle-
mitulajdon-védelem számokban című sorozat-
indító köteteként most megjelent tanulmányá-
nak célja ennek a hiányosságnak a pótlása. 

A hazai iparjogvédelem intenzív szakágaza-
tok azonosításához és gazdasági súlyának meg-
állapításához két nemzetközi (egy amerikai és 
egy európai uniós) felmérés szolgáltatott mód-

Dr. Bendzsel Miklós az emlékéremmel

A kitüntetendő személyekre a Szövetség vala-
mennyi tagvállalata javaslatot adhat, a díjazott-
ról az Elnökség dönt.

A MAGYOSZ az emlékérmet az éves rendes 
Közgyűlésén adta át, dr. Bendzsel Miklós a díjat 
Bogsch Erik elnöktől vehette át.

Dr. Bendzsel Miklós a Budapesti Műszaki 
Egyetemen 1976-ban szerzett gépészmérnöki 
diplomát, a Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen pedig 1983-ban mérnök-
közgazdászi képesítést. 1976 és 1980 között a 
Gépipari Tudományos Intézet Automatizálá-
si kutatási főosztályának kutatómérnöke volt. 
1980-ban kezdett dolgozni az Országos Talál-
mányi Hivatalban (OTH), amelynek a neve 
1997-ben Magyar Szabadalmi Hivatalra, majd 
2011. január 1-jével Szellemi Tulajdon Nem-
zeti Hivatalára változott. 1980 és 1983 között 
az OTH iparjogvédelmi elemző osztályának 

1997-től 2016-ig pedig a hivatal elnöki pozíci-
óját töltötte be.

Tíz kézikönyv és egyetemi tankönyv társ-
szerzője, szerkesztője vagy lektora, mintegy 150 
tanulmány és kiadvány szerzője, illetve társszer-
zője. Több civil szervezetben, így a Magyar 
Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületben 
és a Magyar Mérnökakadémiában tölt be ve-
zető tisztséget. Számos Kormány- és tárcaközi 
bizottságban vesz részt, a Magyar Kormányt 
képviselve. A Hamisítás Elleni Nemzeti Tes-
tület életre hívója, elnökhelyettese, a testüle-
ten belül a gyógyszerhamisítás elleni küzdelem 
lelkes támogatója. Európai szinten is elismert 
tudású ember: az Európai Szabadalmi Szerve-
zet Igazgatótanácsának elnökhelyettese, ENSZ 
Szellemi Tulajdon Világszervezetében a Berni 
Unió Közgyűlésének elnöke és a European De-
sign Leadership Board tagja.
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szertani alapot. Az egységes alapelven meghatá-
rozott szellemitulajdon-védelem ‒ és azon belül 
az iparjogvédelem ‒ intenzív tevékenységek az 
eredmények szerint mindkét területen jelentős 
súllyal bírnak mind a GDP-ben, mind a foglal-
koztatásban.

A magyarországi elemzés az SZTNH 2013. 
év végi adatai alapján határozta meg a hatá-
lyos oltalommal rendelkező magyar vállalko-
zások jellemzőit; a szabadalom-, a védjegy-, 
a használatiminta- és a formatervezésiminta-
oltalom intenzív szakágazatokat és ezek gazda-
sági súlyát. Az eredmények alapján a nemzetközi 
felmérések során tapasztaltakkal összhangban a 
hazai iparjogvédelem-intenzív tevékenységek is 
jelentős súllyal járulnak hozzá a gazdasági telje-
sítményhez. Az érintett magyarországi ágazatok 
szakterületi koncentrációja felülmúlja az Ame-
rikai Egyesült Államokét és az Európai Unióét, 
azaz kevesebb szakágazat nagyobb iparjogvédel-
mi aktivitással van jelen a magyar gazdaságban.

2016. április 26-án, a Szellemi Tulajdon 
Világnapján bemutatásra került a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 
2015. évi tevékenységét összefoglaló kiad-
vány. 

A jelentésben összefoglalásra kerülnek a 

hivatal eredményei többek között az iparjog-
védelmi és szerzői jogi hatósági területen, a 
jogszabály-előkészítésben és jogalkalmazásban, 
a szellemitulajdon-védelmi kultúra fejlesztése 
terén, valamint a nemzetközi és európai együtt-
működésekben. 

MEGjELENT AZ SZTNH 2015. ÉVI jELENTÉSE

IP-TúrÁk

A magyar szabadalmi hivatal alapításának 
120. évfordulója alkalmából az SZTNH mun-
katársai április folyamán három városi sétát 
szerveztek az érdeklődők részére a szellemitu-
lajdon-védelem témakörében. A séták során be-
mutatták, hogy Budapest három városrészében 

(a Terézvárosban, a Ferencvárosban, és a Budai 
Várban) milyen helyszínek illetve intézmények 
kapcsolódnak a szabadalmakhoz, védjegyek-
hez, vagy a szerzői joghoz. A séták szépszámú 
résztvevője többek között megismerkedhetett 
a Prezi székházával, a Zeneakadémia épületé-

vel, a Budapest Music Center valamint a Zwack 
gyár és Múzeum tevékenységével, a Bartók Ar-
chívumban illetve a Cseh Tamás Archívumban 
őrzött relikviákkal. A sétákat mindhárom eset-
ben szerény vendéglátás zárta egy, a témához 
illeszkedő helyszínen.

A magyar és angol nyelvű riport, annak 
rövidített változata és a kapcsolódó ipar-
jogvédelmi statisztika elérhető az SZTNH 
honlapján: http://www.sztnh.gov.hu/hu/
mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/tajekoztatas/
kiadvanyok/a-hivatal-eves-jelentesei-0.

munkatársa, 1983 és 1986 között a Hivatal el-
nökének titkára, 1986 és 1993 között a Szaba-
dalmi Információs Központ (SZIK) igazgatója 
volt. 1993-tól 1997-ig a hivatal elnökhelyettesi, 
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ÉVENTE 170 MILLIÓ EUrÓ kÁrT okoZNAk  
AZ ILLEGÁLIS ZENELETÖLTÉSEk AZ EU-BAN

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hiva-
tala (EUIPO) legfrissebb elemzése szerint az 
illegális zeneletöltések 2014-ben az EU ze-
nepiaci forgalmának 5,2%-át kitevő mértékű 
kárt okoztak. 

A 2016. május 24-én The economic cost of IPR 
infringement in the recorded music indutry cím-
mel megjelent riport összegzése alapján az így 
kieső bevételek elérték a 170 millió eurót. Ebből 
57 millió euró köthető a fizikai hanghordozók 
piacához (ami annak 2,9%-a), 113 millió euró 
pedig a digitális termékek forgalmához (8,8%). 
A csökkenő kereslet következtében az államok 

további 63 millió euró adóbevételtől estek el.
A rögzített zene piacán folytatott vizsgálat a 

Hangfelvétel-Ipar Nemzetközi Szövetsége (IFPI) 
adatain alapul. Az elemzésben 19 EU-tagállam 
mutatóit vették figyelembe, amelyek a 2014. évi 
regionális zenepiac 99%-át biztosították.

Az illegális zeneletöltések a legnagyobb vesz-
teségeket Spanyolországban, Görögországban 
és Svédországban okozzák. Ezekben az orszá-
gokban a zenepiac méretéhez képest viszonyí-
tott kiesett bevételek aránya a 7,4-8,2% között 
alakul. Magyarország ebben a listában a legki-
sebb értékkel (3,5%) az utolsó, 19. helyen áll. 

FÖLDrAjZI ÁrUjELZŐk ÉS HAMISÍTÁS AZ EU-BAN

338 MILLIÁrD EUrÓ ÉrTÉkŰ HAMISÍToTT ÁrU CSErÉLT GAZDÁT VILÁGSZErTE

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO) és a Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (OECD) 2016. április 
18-án publikálta közös kiadványát Trade in 
Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the 
Economic Impact címmel. 

Az elemzés a hamisított és kalózkiadás-
ban megjelent áruk kereskedelmének gaz-
dasági hatásait számszerűsíti, közel félmillió 
árulefoglalási akció adatai alapján. A kutatás 
18 hónapig tartott; a jelentésben elemzett ada-
tokat a Nemzetközi Vámszervezet, az Európai 
Bizottság Adó- és Vámuniós Főigazgatósága és 
az Egyesült Államok Vámügyi és Határvédelmi 
Hivatala szolgáltatta.

A legfrissebb, 2013. tárgyévi adatok szerint 
az illegális forrásból származó termékek globá-
lis kereskedelmének értéke elérte a 461 milliárd 
dollárt (338 milliárd euró), ami a teljes világ-
kereskedelem 2,5%-át adja. Az Európai Unió 
területére 58 milliárd euró értékben hoztak 
be hamisított termékeket, ami a teljes regio-
nális import 5%-át teszi ki. Az ilyen árucikkek 
kereskedelmében nagy szerepet játszanak a 
feltörekvő gazdaságok, amelyek gyakran az 
előállításban és a szállításban is aktívan részt 
vesznek. 

A hamisított termékek a gazdasági tevé-
kenységek széles skáláját fedik le ‒ a luxuscik-
kektől, az ipari termékeken át (például gépek, 

alkatrészek vagy vegyi anyagok) a fogyasztói 
árukig terjednek ‒ és bizonyos esetekben akár 
a fogyasztók személyes biztonságát, testi épsé-
gét is veszélyeztethetik (például gyógyszerek, 
gyógyászati eszközök, élelmiszerek, játékok). 
Az illegális forrásból származó árucikkek 
kereskedelmében ‒ részben az e-kereskede-
lem bővülése miatt ‒ egyre nagyobb szerepet 
töltenek be a kis mennyiségű értékesítések, 
amelyek jelentősen megnehezítik a felderítés 
lehetőségét, továbbá csökkentik a felelősségre 
vonás mértékét. A leginkább hamisított már-
kák elsősorban az OECD és EU tagállamok-
ban – többek között az Egyesült Államokban, 
Olaszországban, Franciaországban, Svájcban, 

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 
(EUIPO) 2016. április 25-én jelentette meg a 
földrajzi árujelzők oltalmának megsértéséről 
szóló riportját Infringement of Geographical 
Indications for wine, spirits, agricultural 
products and foodstuffs in the Europen Union 
címmel.

A földrajzi árujelzők olyan megjelölések, 
amelyek egy földrajzi megnevezést tartalmaz-
nak, és amelynek feltüntetése a fogyasztók szá-
mára többletinformációval bír az adott terület-
ről származó termék valamely tulajdonságáról, 
minőségéről vagy hírnevéről. A kutatás fő célja 
a földrajzi árujelzővel védett borok, szeszes ita-
lok, mezőgazdasági és élelmiszeripari termé-
kek európai uniós piaci méretének, értékének 
összesítése, továbbá a kapcsolódó jogsértések 
gazdasági hatásainak felmérése.

Az Európai Unió 17 tagállamában a föld-
rajzi árujelzők regionális piacának 82%-át le-
fedő, körülbelül 100 ezer termék vizsgálatával 
készült kutatás szerint a védett termékek közel 
32%-a Franciaországban cserél gazdát, és a kap-

csolódó árucikkek több mint 20%-át az EU-n 
kívüli országokba exportálják. Az egy főre eső 
fogyasztás az EU-n belül meglehetősen változa-
tosan alakul. Ennek mértéke Franciaországban 
és Hollandiában – két hasonló vásárlőerővel 
rendelkező országban ‒ 2010-ben 234 eurót, 
illetve 34 eurót tett ki. Portugáliában ez az 
összeg elérte a 137 eurót, amelynek jelentős 
része ‒ közel fele ‒ importból származott. A fo-
gyasztási szokások elsősorban a földrajzi áru-
jelzők „kultúrájának” elterjedtségétől, illetve 
az adott ország által előállított ilyen termékek 
mennyiségétől függnek. Minél nagyobb az ol-
talom elismertsége, illetve a helyben előállított 
releváns áruk mennyisége, annál nagyobb az 
egy főre eső fogyasztás mértéke. 

Az oltalom alatt álló földrajzi megnevezé-
sekhez kapcsolódó termékek hamisításából 
származó bevételek 2014-ben körülbelül 4,3 
milliárd eurót tettek ki, amely a kapcsolódó 
regionális kereskedelem 9%-át adta. A kutatás 
enyhe bizonyítékot talált arra vonatkozóan, 
hogy a hamisított földrajzi árujelzővel ellá-

tott termékek kereskedelme inkább a kisebb 
fogyasztású országokban jellemző. A fogyasz-
tói veszteség, amelyet a hamisított termékek 
adásvételekor igazságtalanul felszámított ár-
prémium összesítésével számítottak ki, meg-
közelítette a 2,3 milliárd eurót. Ez az érték az 
EU földrajzi árujelző oltalom alatt álló áruk 
forgalmának megközelítőleg 4,8%-a. A hami-
sított termékek aránya termékcsoportonként 
meglehetősen különbözik: leggyakrabban a 
szeszes italokat érinti (12,7%); jellemző a zöld-
ségek, gyümölcsök és a gabonafélék (11,5%), 
a húsipari termékek (11% és a sajtok (10,6%) 
között; ennél kisebb mértékben a borok eseté-
ben (8,6%) és csak elvétve fordul elő a sörökhöz 
kapcsolódóan (0,1%).

A teljes riport letölthető angol nyelven 
az EUIPO honlapjáról: https://euipo.
europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/
guest/document_library/observatory/
documents/Geographical_indications_
report/geographical_indications_report_
en.pdf.

Az EU-átlagnál kisebb bevételkiesés leginkább 
az alacsony eladási mutatókból ered. Hazánk a 
fizikai hanghordozók értékesítési rangsorában a 
17., a digitális zenepiaci forgalmat tekintve a 19. 
A kisebb eladási számokhoz kisebb becsült bevé-
telkiesés társul, ami magyarázza Magyarország 
kedvező helyezését a regionális összevetésben.

A teljes riport angol nyelven letölthető az 
EUIPO honlapjáról: https://euipo.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/
document_library/observatory/resources/
research-and-studies/ip_infringement/
study7/Music_industry_en.pdf.
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Japánban, Németországban és Nagy-Britan-
niában – iparjogvédelmi oltalommal védett 
brandek közül kerülnek ki. 

A teljes riport angol nyelven letölthető az 
EUIPO honlapjáról: https://euipo.europa.
eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/

document_library/observatory/documents/
Mapping_the_Economic_Impact_study/
Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf.

IX. PANGEA AkCIÓ

ÖNSZABÁLYoZÁSSAL A VESZÉLYES ÉTrEND-kIEGÉSZÍTŐk ELLEN

Dr. EMŐD PÉTEr kAPTA AZ IDEI HENT-DÍjAT

Nemzetközi szinten és Magyarországon is jelen-
tős sikerrel zárult a hamis gyógyszerek forgal-
mazása és az engedély nélküli internetes patikák 
felszámolása ellen indított eddigi legnagyobb 
nemzetközi razzia, a 2016. május 30. és június 
7. között lezajlott IX. PANGEA akció.

Az Interpol irányításával 103 ország 193 
hatóságának közreműködésével végrehajtott 
akció eredményeképpen 53 millió dollár (kb. 
14,5 milliárd forint) értékű, összesen 12,2 mil-
lió hamis tablettát foglaltak le. Az intézkedések 
száma az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen 
emelkedett: világszerte 700 nyomozás indult 
393 személy letartóztatását és 4932 weboldal 
felfüggesztését eredményezve, ami több mint 
kétszerese a tavalyi akcióban tapasztaltaknak. 

Az egészségügyi szempontból kockázatos 
étrend-kiegészítők és a speciális tápszerek 
kiszűrését célozza meg a legfontosabb érintett 
szervezetek részvételével a 2016. május 6-tól 
hatályba lépő önszabályozó rendszer. 

Az új követelményrendszert a Hamisítás 
Elleni Nemzeti Testület koordinálta a Gyógy-
szer-nagykereskedők Szövetségének (GYNSZ), 
a Magyar Gyógyszerészi Kamarának (MGYK), 
a Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és 
Forgalmazók Egyesületének (MÉKISZ) és Ma-
gyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövet-
ségének (MAGYOSZ) részvételével. Az önsza-
bályozó rendszert az Országos Gyógyszerészeti 
és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) is 
támogatja és ezt aláírásával nyomatékosítja.

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testület által 
2014-ben alapított HENT-díj idei díja-
zottja dr. Emőd Péter művészeti újságíró 
lett, aki már a kezdetek óta segíti a Mű-
tárgyhamisítás elleni munkacsoport tevé-
kenységét. 

A hamisítás elleni világnap alkalmából a 

A lefoglalt gyógyszerek legnagyobb része daga-
natos megbetegedések elleni orvosság, rossz/
gyenge minőségű, kétes hatású HIV- és cukor-
betegség tesztelésére alkalmas eszköz, hamis fo-
gászati készülék és tiltott sebészeti eszköz. Az 
egyhetes akció során 334 ezer olyan csomagot 
vizsgáltak át a hatóságok, amelyek illegálisan 
működő oldalakhoz kötődnek. Ezeknek csak-
nem felét (170 340 darab) lefoglalták.

Magyarországon a visszaélések eredmé-
nyeképpen – a NAV feljelentése alapján – a 
Rendőrség hat esetben indított büntetőeljá-
rást egészségügyi termék hamisítása miatt. 
Összesen 82 078 darab tablettát foglaltak le, 
mintegy 90 729 021 Ft értékben. Az Interpol 
a Pangea-akcióról szóló sajtóközleményében 

Az új együttműködés célja egy olyan rend-
szer működtetése, amely a piaci szereplők 
számára egyrészt lehetővé teszi a biztonságos 
termékek akadálymentes piacra juttatását, más-
részt csökkenti az egészségügyi szempontból 
kockázatot jelentő és megtévesztő jelöléssel 
ellátott termékek forgalomba kerülését.

Legfrissebb kutatások szerint az étrend-kiegé-
szítők patikán kívüli aránya a patikai forgalom 
körülbelül egyharmadát (34%) éri el. A külön-
böző vitaminok és étrend-kiegészítők kiskereske-
delmi eladásainak 85%-a a patikákban történt. A 
vény nélkül kapható gyógyszerek teljes piacának 
30%-át a vitaminok és étrend-kiegészítők teszik 
ki, 15%-át a fájdalomcsillapítók és 6%-át a köhö-
géscsillapítók és megfázás elleni szerek.

HENT olyanokat tüntet ki, akik kiemelke-
dő mértékben segítik elő a hamisításellenes 
küzdelmet és aktívan támogatják a testület 
munkáját. A Global Anti-Counterfeiting 
Group (GACG) által 1998-ban kezdeménye-
zett hamisítás elleni világnap célja, hogy fel-
hívja a figyelmet a hamisítás és a kalózkodás 

külön gratulált hazánknak a sikeres felderíté-
sekhez, ugyanis az akció során a magyar ható-
ság a klasszikus kábítószer csempészet esetében 
megszokott, a gyógyszereknél azonban újszerű 
módszert is azonosított.

A sajtótájékoztatón résztvevő szakértők 
hangsúlyozták, a PANGEA akció eredmé-
nyessége a hatóságok közötti szoros együtt-
működésnek köszönhető nemzetközi és hazai 
szinten egyaránt. A gyógyszerhamisítást azon-
ban igazán a fogyasztók határozott és tudatos 
döntései szoríthatják vissza. A kereslet pedig 
akkor csökkenhet, ha a betegek hiteles infor-
mációk alapján tudják felmérni, hogy mekkora 
kockázattal jár, ha olcsóbb, ámde bizonytalan 
minőségű „gyógyszereket” használnak.

A termékeknek többek között olyan kö-
vetelményeknek kell megfelelni, mint hogy 
rendelkezzenek ún. notifikációs igazolással, 
amelynek dátuma nem lehet öt évnél régebbi. 
Emellett az adott termék az OGYÉI-OÉTI 
honlapján található „Bejelentett étrend-kiegé-
szítők listája” elnevezésű adatbázisban nem le-
het fekete csillaggal jelölve, étrend-kiegészítő 
termék esetében pedig a terméket zöld pipával 
kell megjelölni az említett adatbázisban. To-
vábbi elvárás még, hogy a termék rendelkezzen 
specifikációval és tipikus minőségi bizonylattal, 
amely tartalmazza az adott termék fizikai, ké-
miai és mikrobiológiai tulajdonságaira vonat-
kozó követelményeket és minőségmegőrzési 
időtartamát.

következményeire. Ezt minden év júniusában 
tartják, változó, hogy a hónap melyik napján. 
Később az ENSZ genfi székhelyű szakosított 
szervezete, a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(WIPO) is kapcsolódott az eseményhez, hogy 
ezzel is felhívja a figyelmet a szellemi tulajdon 
fontosságára.

MAGYAr kÉPVISELŐ A BEDA ELNÖkSÉGÉBEN

A BEDA (Európai Design Szövetségek 
Szervezete - Bureau of European Design 
Associations) vezetőtestülete 2016. május 
25-én tartotta elnökségi ülését, 26-27-én 
pedig éves közgyűlését a Cipusi Belsőépí-

tészek Szövetsége tagszervezet meghívására 
Limassolban. 

A közgyűlésen sor került a 2016-2018 kö-
zött működő vezetőtestület megválasztására. 
A Magyar Formatervezési Tanács nemzetközi 

szereplésének újabb elismeréseként dr. Bendzsel 
Miklóst, a Magyar Formatervezési Tanács el-
nökét is az elnökségi tagok sorába választot-
ták, ezzel is tovább erősítve hazánk regionális 
szerepét.
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HIPAVILoN kLUB A 3D NYoMTATÁS jEGYÉBEN

A HIPAVILON Klub június végi eseményének 
középpontjában a 3D nyomtatás témája állt. Az 
iparág magyarországi úttörője, a VARINEX 
Informatikai Zrt. 3D nyomtatás üzletág bemu-
tatótermében hallhatták és láthatták az érdek-
lődők, hogy vajon mire képes a 3D nyomtatás 
2016-ban, s milyen új dimenziókat feszeget a 
szellemi tulajdon kezelése szempontjából.

A klubeseményt a Magyar Formatervezési Ta-
nács, a Design Hét Budapest, a HIPAVILON Ma-
gyar Szellemi Tulajdon Ügynökség és a MOME+ 
közös szervezésében megvalósuló Design Világ-
napi programsorozat keretében tartották, amely 
két napos programmal várta az érdeklődőket. A 
HIPAVILON Klub mellett a jelentkezők részt 
vehettek egy izgalmas kerekasztal-beszélgetésen 
a fiatal designerek társadalmi felelősségvállalásá-
ról és a design új, társadalomformáló megköze-
lítéséről. A Design Világnaphoz kapcsolódott a 
MOME+ programsorozat zárórendezvénye is, 
valamint bemutatkozott a Start Up Guide leg-
frissebb verziója és a Budapest Design Map idei 
kiadása, amely elérhető Budapest legnépszerűbb 
design üzleteiben és galériáiban.

A HIPAVILON Klub 3D eseményén rend-
kívül nagy volt azt érdeklődés és zsúfolásig 
megtelt a terem.

Dr. Botos Viktor, a HIPAVILON ügyvezető 
igazgatója bevezetőjében egy nem mindennapi, 
könnyed példán keresztül érzékeltette, hogy a 

szellemitulajon-védelem az élet bármely te-
rületén felmerülhet. 2014-ben egy jogvédő 
szervezetnek kellett állást foglalnia abban az 
ügyben, amikor egy majom által – egy lopott 
fényképezőgéppel – készített fotók jogdíja kap-
csán merült fel kérdés.

A 3D nyomtatás területét különösen érintik a 
szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések. Meg-
győződésünk, hogy ez az iparág olyan mértékben 
növekszik, hogy előbb-utóbb a szabályozásnak 
is követnie kell az új tendenciákat. Ilyen eset le-
het például, ha majd egyre több otthonban lesz 
elérhető a 3D nyomtatás, és megtehetjük, hogy 
a gyereknek kinyomtatunk egy elveszett vagy tel-
jesen új Lego elemet. A 3D nyomtatás az ipar-
jogvédelmen túl további jogi kérdéseket is felvet, 
például fogyasztóvédelmi vagy szavatossági terü-
leten, elég csak egy 3D nyomtatással előállított 
csontpótlásra gondolni. Ezekről nem árt előre 
elgondolkodni – mondta Botos Viktor.

A 3D nyomtatás világába Falk György, a 
VARINEX Informatikai Zrt. elnöke és egyben 
a 3D nyomtatás üzletág igazgatója vezette be a 
hallgatóságot, aki nosztalgiával emlékezett vissza 
arra, hogy 1993-ban látott először 3D nyomtatót 
a hannoveri CeBIT kiállításon. Akkoriban még 
marással, kézi módszerekkel állítottak elő mo-
delleket egy kiinduló anyagból, amit a szobrász 
munkájához lehet leginkább hasonlítani. A 3D 
nyomtatás ehhez képest egy teljesen más megkö-

zelítés, itt felépítünk valamit a semmiből – ma-
gyarázta lelkesen Falk György. Végül 1998-ban, 
Magyarországon elsőként elkezdték a 3D nyom-
tatást. Azóta 18 év telt el, ma a VARINEX Zrt. 6 
ipari és 2 kisebb, otthoni felhasználásra is alkal-
mas nyomtatóval rendelkezik, és négy különböző 
eljárással végez 3D nyomtatási szolgáltatást.

Az innovációt leginkább abban tudja segíte-
ni a 3D nyomtatás, hogy már a legelső ötletet ki 
lehet nyomtatni, kézbe venni, kipróbálni. Sok 
ilyen tesztelhető modellt nyomtattak pl. az 
Audinak, de karprotézist is készítettek már vég-
tagjukat elveszített gyerekeknek az e-NABLE 
szervezettel összefogva, és Szent László kopo-
nyáját is kinyomtatták, hogy a régészek tovább 
tudjanak dolgozni a 3D modellen. Falk György 
szerint azonban a 3D nyomtatás az ipari ter-
melésben fogja meghozni a nagy robbanást. 
Aki nem foglalkozik vele, nem akar tudomást 
venni róla, az lemarad. Ez a technológia még 
csak 30 éve van jelen, mégis fantasztikus, hogy 
hol tart ma, és talán még el sem tudjuk képzelni 
mi mindenre használhatjuk a jövőben.

A beszélgetés végén az érdeklődőknek al-
kalmuk volt részt venni egy különleges gyárlá-
togatáson, ahol megismerhették a különböző 
nyomtatási technológiákat, alapanyagokat, 
továbbá sokak számára elképzelhetetlennek 
tűnő nyomtatott termékeket láthattak a digi-
tális gyárban.

BUDAPEST DESIGN MAP ÉS DESIGN HÉT

A 2016. szeptember 23. és október 2. között 
megrendezésre kerülő Design Hét Budapest 
előfutáraként a június 28-án és 29-én tartott 
Design Világnap témája az idei évben a „Fia-
talság” volt, a design jövőjét, a fenntartható-
ság és a technológia perspektíváit kutatva. 

A Design Világnap alkalmából megjelent a 
Budapest Design Map frissített kiadása a De-
sign Hét Budapest gondozásában, melynek se-
gítségével a Budapestre látogatók első kézből 
értesülhetnek a főváros legfontosabb design 
tematikájú helyszíneiről, intézményeiről egy 
kisméretű, nyomtatott térkép és egy ingyenesen 
letölthető mobilalkalmazás segítségével. A Bu-
dapest Design Map több mint száz budapesti 
lokációval - designboltokkal, bemutatótermek-
kel, műhelyekkel és szakmai intézményekkel - a 
városi designélet legátfogóbb turistakalauza. 
A kiadvány idei különlegessége, hogy a nyom-

tatott térkép fotói ún. kiterjesztett valóságot 
is rejtenek, melyek a Layar alkalmazás hasz-
nálatával fedhetők fel. A Budapest Design 
Map nyomtatott kiadványa elérhető a város 
turistainformációs irodáiban, designüzletei-
ben és egyes belvárosi szórakozóhelyeken, a 
mobilalkalmazás letölthető az AppStore-ból 
és a Google Play webáruházból.

A Design Hét Budapest idén ősszel az ember 
és a design közötti kapcsolatrendszer sokrétű-
ségét állítja középpontba, a Design Anatomy 
szlogen mentén arra vállalkozik, hogy bemu-
tassa az ember és épített környezete közötti 
kapcsolat sokféleségét. A Design Hét Budapest 
idei Díszvendégei a Visegrádi Együttműködés 
létrejöttének 25. évfordulóját idén ünneplő 
visegrádi országok lesznek. A Díszvendégség 
keretében egy nagyszabású kiállítás és több 
szakmai, illetve nagyközönségnek szóló prog-

ram mutatja majd be Csehország, Szlovákia, 
Lengyelország és Magyarország kortárs design-
ereinek alkotásait. A korábbi évek hagyomá-
nyait követve idén is a Design Hét Budapest 
keretein belül kerül sor a Magyar Formaterve-
zési Díj és Design Management Díj ünnepélyes 
átadására, emellett 2016-ban is megrendezésre 
kerülnek az évek óta sikeres, állandó elemek: 
lesznek Design Túrák, a designerek és befekte-
tők egymásra találását segítő workshopok, va-
lamint a tervezői mindennapokba betekintést 
engedő Nyitott Stúdiók is. Az érdeklődők a 
Design Hét Budapest augusztusban megjelenő, 
nyomtatott programfüzetéből és megújuló we-
boldalán keresztül értesülhetnek a tíz napon át 
tartó, több, mint száz eseményt magában fog-
laló eseménysorozat részleteivel kapcsolatban. 
További információ: designhet.hu, facebook.
com/budapestdesignweek.


